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Vist fick vi sämre väder i veckan  
Men om någon tror att det sytes i Suseån gan han glömma det omgående – vist är det skapligt 

vatten för att fiska i men inte den mängd att vattendraget skulle vara grumligt som det normalt 

bruka vara efter regn. Vid mitt besök i fredag var det första som mötte mig ett anslag som 

någon hade satt upp på vindskyddet att ”medlemmar och tjuvfiskare ta med er ert skräp hem 

efter ert fiske” Ja kan enbart hålla med det är märkligt att man har kraft att bära ut en ölburk 

till sitt fiske men absolut inte orken att ta den med sig hem tom. Ok vid mitt besök var det 

endast två burkar som jag hittade utanför vindskyddet och skall sanningen fram var det dessa 

två som jag vid mitt tidigare besök fiskade upp från botten i ån – alltså det var jag denna gång 

som glömde att jag tog upp dem och lade dem vid strandbrinken.  

 

Åter – det är strunt sammans var vi fiska allt skräp skall hem i fortsättningen. 

 

Fisket då – nja det blev ingen fångst denna dag däremot såg jag två öringar vilket är kul. I 

övrigt kan jag enbart säga att det är attan vad vacker naturen nu är – den där härliga 

vårgrönskan och alla blommor samt fågelsången gör resan värd. 

 

 

I dag söndag var det 11 tjejer som lärde sig att kasta med ett flugspö 
Det var tjejerna i SFK Laxens kur om flugfiske som denna dag hade turen att få Gunnar Rask 

Nielsen som läromästare. Gunnar började dagen med att säga – kl 11:00 och 1:00 samt att det 

här med att kasta med ett flugspö inte är så svårt. Hu tänker en del men efter dagen är jag nöd 

till att hålla med Gunnar då alla tjejer gammal som ung snabbt hade anammat Gunnars 

lärande. 

Det är attan så kul att se nybörjare redan efter första dagen kunna kasta så bra som dessa tjejer 

– detta innebär att när dessa tjejer bli lite varmare i kläderna och fått övat lite till så kommer 

de att sätta många av oss gamla rävar på plats. 

Att dessa 11 tjejer trotsade regnet och glömde att tiden gick är ett gott betyg till Gunnars 

lärande. Och nu blir det säker för en del av dessa att bege sig in till Wittlocks för att 

införskaffa ny utrustning och samtidigt att återlämna gubbens, fästmannens eller pappas spö 

ty enbart ett bra spö är det i framtiden som skall gälla. 

 

På fb. Ett stort tack till Kenneth och Inger som höll i denna träffen i Johansfors idag för oss " 

flickor ". Väldigt kul att få tips och råd av Gunnar. Som sagt väldigt roligt, märkte inte ens att 

det regnade.  

 

Kul med detta tack men i huvudsak är det Leli som skall tackas trots att non jobbade denna 

dag. Kenneth 

 

 

Klubbens ungdomar 
 



Veckan är nästan slut och snart måndag igen! 

På måndag är vi inne i klubbstugan. Vi ska sätta ihop rapporten från Hjoån. - Har ni papperna 

hemma som vi skrev på när vi var vid Hjo ån så ta med dem. Några protokoll har  

jag.  

Kan med glädje berätta att vi blivit beviljade aktivitetsstöd från sportfiskarna igen. Detta gör 

att en ny resa till hökensås kommer att ske i höst!! Denna gång skall vi se på Röding i Vättern 

samt naturligtvis fiska. 

Nu laddar vi om till nästa hajk.  

Denna går till kalvsjön helgen 17 till 18/5. Vi gör som förra gången – vi träffas fredag kväll 

och avsluta söndag morgon efter frukost.  Lördag paddlar vi kanot och fiska efter Gädda.  

Vi kommer att sova i tält, givetvis kan man om man vill ta med husbil/husvagn då vi sover på 

en campingplats. Dessa får ni i så fall boka själva. 

Hör av er om ni vill följa med på denna hajk.  

 

Vi ses på måndag - Ha det bra i helgen 

Janne och Leli 

 

 

Kommande ungdoms arrangemang. 

17-18/5 Kalvsjön tält, kanot hajk. 

25/5 fiske Sunnedamen – Kenneth bjuder ungdomarna på en dags fiske 

31/5 familjedag i Holken 

28/6 Ullasjöarna en sommar avslutning. 

Sommarlov 

 

22-24/8 uppstart vid Sunnerdammen Regnbågsfiske  

 

30-31/8 vi starta upp vårt projekt hemma(Ung Halland) 

 

Välkomna Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07  

 

 

 

Klubbens vuxna -  på tisdag klubbstugan 
På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan – på dagordningen flugbindning och mycket 

kaffe drickande.  

 

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna 

31 maj Familjedag vid Holken: kl 10:00 

7 juni Fiske Gustavsfors / Regnbåge 

10 juni Mat i klubbstugan i samband med att klubbstugan stänger inför sommaruppehållet. 

mailto:ungdomsansvariga.leli@laxfiskaren.se


Rapport från styrelsemötet i Torsdags 

Styrelsen kan rapportera om bra medlems tillströmning till klubben vilket är riktigt kul – 

enligt kassören ligger vi i dag över vad vi budgeterat. 

På mötet diskuterade vi åter medlemmarnas dåliga inrapportering av fångster från klubbens 

vatten – en del i styrelsen framförde att vi möjligen framöver skall sätta in ny fisk i Holkarna 

helt enligt inrapporteringarna med ett spill för ev. tjuvfisket enligt den princip som vi 

tillämpade för ett par år sedan. Styrelsen beslutade att inte vara så drastisk utan uppmana alla 

medlemma att följa föreningens fiskeregler om att alla fångster skall återrapporteras inom 48 

tim. Syrelsen kommer att följa upp att denna fiskeregel efterlevs. 

Styrelsen beslutade att genomföra en fisketävling efter gädda i Lilla Holken i samband med 

familjedagen den 31 maj. 

Styrelsen uppmärksammade att klubbens ungdomar även i år har beviljats bidrag från 

Sportfiskarna på 4000 kr till en fiskehajk i Hökensås i höst – denna gång står i ansökan aven 

ett Rödingsafari i Vättern på programmet. Styrelsen anser att klubbens ungdomsverksamhet 

fungerar förträffligt och börja nu fundera över vad ungdomsledarna gör som vi kan ta efter i 

den vuxna skaran,   

Styrelsen beslutade att i samband med klubbens båt i Havet kommer på plats skall vi 

genomföra en handhavare kurs av båten och motorn. Vi kommer att anslå datum för kursen i 

klubbens veckobrev, på klubbens hemsida och i klubbstuga. 

Styrelsen diskuterade hantering av fångster på klubbens tävlingar. Styrelsen beslutade att all 

fisk som skall tas upp och med hem omgående skall avlivas. Fiska som skall återutsättas skall 

omgående vägas i en håv och omgående återutsättas så skonsamt som möjligt. Denna regel 

gäller alla klubbens tävlingar. 

Styrelsen beslutade att göra en utvärdering av Flugfiskets Mästare 2014 – dag för denna 

utvärdering är den 22 maj kl 19:00 i klubbstugan. Ni som deltog i arbetet med och på mässan 

är välkommen till denna utvärdering. 

Det kommer att arrangeras ett  SM i casting i Borås vecka 27 – Styrelsen efterlyser 

intresserade att delta som klubbens representant – både gammal som ung 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar i klubbstugan 

Tisdag – öppen klubbstuga 

Lördag/ Söndag – klubbens ungdomar i Kalv 

 

Fisket i veckan 



I veckan har det rapporter om bra fångster i Lagen och havet men fortfarande efterlyses 

laxfångster i Nissan, Fyllån som Suseån. 

 
 

Fiskenyheter på webben 
 

Pengar från EU 

Fyra svenska projekt finns bland de 225 projekt som nu får pengar från EU-kommissionens 

miljöfond LIFE+. Ett av projekten, ”LIFE-Triple Lake”, syftar till att förbättra vattenmiljön i 

de jämtlandska sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. 

 – Det är ett väldigt spännande projekt, inte minst för att flera stora aktörer som mark- och 

skogsägare medverkar. Vi tror att det kommer att ge viktig kunskap om hur vi ska få bättre 

miljö i våra sjöar och vattendrag, säger Daniel Isaksson på Havs- och vattenmyndigheten, 

HaV. 

EU:s miljöfond delar varje år ut pengar till projekt som omfattar naturskydd, 

klimatförändring, miljöpolitik samt information och kommunikation om miljöfrågor. För åren 

2007 – 2013 rör det sig om totalt 2,1 miljarder euro. 

 Totalt fick kommissionen in 1 468 ansökningar i den senaste ansökningsomgången, som 

löpte ut i juni 2013. De utvalda projekten kommer från alla 28 medlemsländer och innebär en 

investering på totalt 589,3 miljoner euro, varav EU står för 282,6 miljoner euro. Resten av 

finansieringen betalar de sökande själva eller får i stöd av annan part. 

 – HaV delar ut drygt nio miljoner kronor till projektet ”LIFE-Triple Lake” och är därmed den 

enskilt största bidragsgivaren, säger Daniel Isaksson, utredare på enheten för biologisk 

mångfald på HaV. 

 – De tre jämtlandssjöarna är alla djupa kallvattensjöar som kan påverkas negativt av 

klimatförändringar, exempelvis höjda vattentemperaturer. Arterna som lever här i dag, 

exempelvis röding och flodpärlmussla, är anpassade till dagens livsmiljöer och kan få svårt att 

klara en sådan förändring. 

 Projektet omfattar flera åtgärder för att uppnå en god ekologisk status i enlighet med EU:s 

vattendirektiv och för att uppnå en gynnsam bevarandestatus i enlighet med EU:s art- och 

habitatdirektiv. Det rör sig bland annat om restaurering i biflöden, att ta bort vandringshinder, 

att återställa lekbottnar för fisk och insatser för att stärka och öka bestånd av hotade arter som 

röding och flodpärlmussla. 

 Länsstyrelsen i Jämtlands län kommer att leda det femåriga projektet som ska drivas i ett 

brett samarbete med exempelvis mark- och skogsägare, LRF, Skogsstyrelsen, 

fiskevårdsområden, skogsbolag, Naturvårdsverket, Östersunds, Bergs och Bräcke kommuner, 

Jämtkraft AB, Trafikverket med flera. Projektet omsätter cirka 35 miljoner kronor totalt, 

varav hälften kommer från EU:s miljöfond. Efter HaV är Jämtkraft den största 

bidragsgivaren. 

 Övriga tre svenska projekt som får bidrag från LIFE+ är ”Småskaliga tillämpningar av 

kraftvärme” (Energikontor Sydost AB)”, ”LIFEtaiga (Länsstyrelsen Västmanlands län)”, 

”BushLIFE (Länsstyrelsen i Skåne län). Läs mer om dem på Naturvårdsverkets hemsida. 

 
 

Tyngsta laxen hittills i Mörrum 

Säsongens tyngsta lax i Mörrumsån fångades på fluga i går. Den vägde hela 17,54 kilo. 

 Fångstplatsen var Pool 1 mannen bakom spöet hette Simon Wulff Hansen.  

 

Katastrof - Uppskattningsvis 1000 laxar döda! 



 

Reagerade ni på rubriken? Nej, det är inte någon industri som släppt ut gift eller något 

kraftverk som inte släppt vatten… Det är sportfiske… eller… Just nu är Bornholm Trolling 

Masters. 

 

Laxtävlingen som årligen hålls kring vattnen runt Danska Bornholm. Här dödas 

uppskattningsvis ca 1000 laxar denna helg. 

 

Ett antal av dessa är vilda laxar och merparten kommer från Svenska älvar. Arrangörerna har 

inte alls tagit intryck av att Sverige valt att freda den vilda laxen under trollingfiske och att 

endast tillåta att odlad fettfeneklippt lax tas upp. Vi kommer att publicera en längre 

debattartikel i ämnet längre fram när denna ”sportfiskefest” är över och eländet kan 

summeras… 

 

 

 

Studie främjandet i Halmstad: 
Vår verksamhet på måndagar och tisdagar bedrivs som studiecirklar i samarbete med 

Studiefrämjandet i Halmstad. På Flugfiskets Mätstare kommer vi även att få hjälp med en del 

mindre kulturpengar genom Studiefrämjandet.  
 

 

Sponsring: Klubbens verksamhet sponsras av  

Wittlocks sportfiske o Fritidsartiklar i Halmstad tel 035 212191, Go-Nature Fiske o 

Friluftsliv i Halmstad. Vi uppmanar alla att som tack för deras sponsring handla era 

fiskeprylar av dem. 
  

  

Glöm inte klubben på Facbook:; Fiskeklubben Laxen i Halmstad – här kan du även se en del bilder 

från klubbens verksamhet 

 

  

Klubbens Hemsida www.sfk-laxen.se 

  

Ut å fiska Kenneth 

kenneth@laxfiskaren.se 

 

 

 


